Persbericht
Steun vanuit Bosnische en Nederlandse groeperingen
Monument val van Srebrenica in ontwikkeling
Een groep Nederlanders uit de kunst-, media- en financiële wereld werkt aan een
monumentaal kunstwerk ter herinnering aan oorlogsgeweld, vooral dat in Srebrenica in
1995. Het kunstwerk is nadrukkelijk bedoeld voor zowel Bosnische slachtoffers als voor
bijvoorbeeld betrokken Dutchbatters. Vanuit de Bosnische gemeenschap is positief op het
project gereageerd en is er ook concrete steun toegezegd.
Initiatiefnemer van het monumentale kunstwerk is de Arnhemse kunstenaar Peter Otto
(1955). In zijn werk speelt ‘het kwaad’ een belangrijke rol en de gebeurtenissen in de
jaren negentig in Bosnië grepen hem aan. Sinds enkele jaren probeert hij een plaats te
creëren waar zowel slachtoffers als betrokken militairen in Nederland heen kunnen en
waar ze elkaar ook zouden kunnen ontmoeten.
Zijn redenering is dat Nederland herdenkingslocaties als de Dokwerker, het monument
op de Dam of de Waalsdorpervlakte heeft. Plekken waar betrokkenen bij oorlogsgeweld
een moment van herinneren, gedenken, zingeving of andere gedachten kunnen hebben.
Zo’n punt tot bezinning voor het geweld rond de val van de enclave Srebrenica, bestaat
er in ons land niet. Terwijl zowel slachtoffers als andere betrokkenen daar wellicht meer
behoefte aan hebben, omdat de wonden van Srebrenica nog erg vers zijn. Bovendien kan
het kunstwerk helpen bij het vergemakkelijken van de verhouding tussen Bosnische
overlevenden en betrokken Dutchbatmilitairen. Er zijn –vrijwel uitsluitend in Bosniëgoede en positieve contacten tussen de twee groepen, maar daar blijft het bij.
Het kunstwerk moet volgens Otto groot en open worden en een ruime plaats in rustige
natuur krijgen. Via een open ingang loopt de bezoeker een hoge, ommuurde betonnen
schelp binnen. In het midden van de ruimte staat een (echte) grote natuursteen, die op
het punt staat gekloofd te worden. Daarmee worden hardheid en geslotenheid, maar ook
opening en ruimte getoond. De grote ommuurde ruimte zonder dak versterkt die
indrukken nog eens. Het kunstwerk wil alle betrokkenen bij het geweld in Srebrenica (en
andere oorlogen) een fysieke plek bieden voor bezinning, maar ook voor ontmoeting, het
uitwisselen van ervaring en emoties. Vanzelfsprekend heeft dit project ook grote
educatieve waarde.
Om het project te steunen is in 2010 de Stichting Steen van Geduld opgericht. Genoemd
naar het kunstwerk. In de stichting en het comité van ondersteuning zitten vrijwilligers
uit de kunst-, media- en financiële wereld (*) die Otto vanuit hun verschillende
disciplines steunen bij het realiseren van het project. In de Bosnische gemeenschap in
Nederland (naar schatting zo’n 13.000), maar ook in Bosnië-Herzegovina zelf is het
project positief ontvangen en is ook steun toegezegd. Zo is bijvoorbeeld een essaybundel
van Peter Otto over Srebrenica door vrijwilligers in het Bosnisch vertaald en uitgegeven.
Ook vanuit de militaire organisatie klinken positieve geluiden.
Momenteel wordt onderhandeld over een locatie voor het kunstwerk. Daarna kan de
financiering en de technische uitvoer concreet worden aangepakt.
------- einde persbericht ------Voor aanvullende informatie: www.steenvangeduld.nl
Voorzitter en woordvoerder van Stichting Steen van Geduld:
Frank Eerhart, email: Frank Eerhart, [kunstenaar]: info@frankeerhart.nl ; (0651) 35 39
37
Overige bestuursleden zijn Paul Butzelaar [kunstenaar] penningmeester en Jonne
Verburg [oud-directeur SNS Reaal Fonds] is secretaris.

Peter Otto:
www.peterotto.nl; post@peterotto.nl; (0623) 10 44 76
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Dirk Mulder Directeur Herinneringskamp Westerbork en betrokken bij de Ex-Dutchbat
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Hans Smit, journalist
Tamara Oosterlaar, kunstsadviseur
Tanja Karreman, kunstadviseur
Mladi Bih platform Nederland
Janine Terwindt, kinderpsycholoog
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U kunt uiteraard vrij gebruik maken van bovenstaande informatie. Wel stellen wij het erg
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